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E nerji Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası (ESM) 
Merkez Yönetim Kurulu, elekt-

rik dağıtım bölgelerin özelleştirilmesine 
ilişkin dava açacağını duyuran Elektrik 
Mühendisleri Odası’na (EMO) yönelik 
yapılan saldırılara karşı, “Sizin De-
mokrasiniz Bu Kadar!” başlıklı basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada, ESM’nin 
EMO’nun davalarına müdahil olduğu 
vurgulanarak, “Demokratik anlayıştan 
yoksun zihniyetleri protesto ediyoruz” 
denildi. 

ESM Merkez Yönetim Kurulu adına 
ESM Genel Başkanı Kemal Bulut, 
13 Ağustos 2010 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı. AKP’nin referandum 
kampanyası sürecinde gerçek zihni-
yetini ortaya koyduğunun belirtildiği 
açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Başbakan düşüncesini açıklayan 
ve muhalefet yapan tüm kesimlere 
devlet sorumluluğuna yakışmayan 
ifadeler kullanmakta ve örgütsel 
yapılara saldırmaktan geri durma-
maktadır.

ESM EMO'NUN YANINDA
yapıldığının ifade edildiği açıklamada, 
şöyle denildi: 

“Bunun anlamı tüm kamusal alanın 
engelsiz özelleştirilmesidir. İktidar 
olduğu günden bu yana tüm de-
ğerlerimizi satan AKP son aylarda 
özellikle enerji başta olmak üzere 
özelleştirmelere hız vermiştir. Son 
olarak 4 dağıtım bölgesinin ihale-
sini gerçekleştirdi. Bu özelleştirme-
ler sonucunda halkın daha pahalı 
elektrik kullanacağı ve hatta elektrik 
kullanmalarının imkansız hale ge-
leceğini vurguladık. Halkımızı bu 
doğrultuda uyarma görevini yerine 
getirdik.”

“EMO’nun Davalarına 
Müdahiliz”

Özelleştirmelere karşı dava açılması-
nın anayasal bir hak olduğuna dikkat 
çekilen açıklamada, EMO’nun açacağı 
davalara ESM’nin de müdahil olduğu 
vurgulandı. Dava açılacağının duyurul-
masının ardından EMO’nun hedef hali-
ne geldiğine işaret edilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi:

“Cevap bu kez siyasi iktidardan 
değil, yandaş medyadan gel-
miştir. EMO’yu hedef gösteren 
ve tehdit eder şekilde manşete 
taşınan haberi yapanlar bir şeyi 
iyi bilmelidirler. Bizler bu ülkenin 
değerlerini ve toplumun çıkarların 
bir avuç çıkar çevrelerine peşkeş 
çeken güçlere de, onların yandaş 
yapılarına da gerekli yanıtı verdik, 
vereceğiz. Onlar çıkar çevrele-
rinin yanındaysa biz de halkın 
yanındayız. Bu nedenle muhalefet 
yapanları, hakkını arayanları tehdit 
eden, hedef gösteren Sabah gaze-
tesi başta olmak üzere bu zihniyeti 
ESM camiası olarak kınıyoruz. Bu 
ülkenin sahipsiz olmadığını tüm ka-
muoyunun bilmesini istiyor, demok-
ratik anlayıştan yoksun zihniyetleri 
protesto ediyoruz.”

Demokratik bir anayasa yaptıkları-
nı, örgütlenmenin ve özgürlüklerin 
önünü açtıklarını ifade ederken, 
kendileri gibi düşünmeyen ke-
simleri adeta linç edercesine 
demokrasi anlayışlarını ortaya 
koymaktadırlar.
Tüm örgütlerin kendileri gibi düşün-
meleri kendi arka bahçesi olmaları 
için devletin tüm olanaklarını kullan-
maktan geri durmayan AKP zihniyeti 
kamu alanında Memur-Sen’i yetkili 
sendika yapmış, odaları ve kitle 
örgütlerini ele geçirmek için tüm 
olanakları seferber etmiştir. AKP 
muhalefet istemiyor, tek tip bir halk, 
herkesin kendi gibi düşündüğü bir 
ülke, biat eden birey istiyor. İşte 
AKP’nin demokrasi anlayışı budur!”

125. Madde Uyarısı

Anayasa’nın 125. maddesinde yapılan 
değişiklik ile “kamu yararı” gerekçe-
siyle özelleştirmelere ilişkin iptal ka-
rarı verilemesine yönelik düzenleme 
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